
Um mercado de cursos e crédito  
Luciana Calaza  
 
Os financiamentos dos bancos para a pós-graduação. 
 
Atentas a segmentos do mercado de trabalho que não param de crescer — como petróleo e direito 
— as instituições de ensino apostam na oferta de novos cursos de pós-graduação. Atentos ao 
crescente número de profissionais que investem em qualificação, os bancos abrem novas linhas 
de crédito para financiar MBAs, mestrados, doutorados e especializações em geral. Esses são 
alguns dos temas que ganham destaque nesta nova edição especial do “Boa Chance” sobre pós-
graduação. 
 
Outra questão em pauta são os preços dos cursos, que variam de R$3,5 mil até R$40 mil: para o 
segundo semestre, há universidades que aplicaram um reajuste de 5% nos valores cobrados. A 
grande maioria, aliás, já está com inscrições abertas para as turmas que começam em agosto. 
 
O novo guia traz ainda um teste de qualificação da inteligência — nada a ver com quantificação — 
que pode orientar os profissionais em suas carreiras.  
 
Por dentro dos cursos que dão mais Ibope 
 
Conheça as diferenças entre MBA, mestrado e doutorado nas tradicionais áreas de gestão, 
marketing e finanças. 
 
O leque de cursos de pós-graduação é grande: quase todos os setores da economia já têm o seu. 
Apesar disso, as áreas de conhecimento mais procuradas continuam sendo as tradicionais gestão 
de negócios, marketing e finanças. Mas, dentro deste universo, seria o caso de cursar um MBA, 
um mestrado ou um doutorado? A resposta, dizem professores, depende da fase profissional, das 
metas e da disponibilidade de cada um. 
 
O que desperta interesse nos cursos de MBA é a possibilidade de discutir com profissionais de 
diferentes áreas os cases do dia-a-dia de cada um. Por ter como público-alvo quem está no 
mercado, têm duração menor (em média, um ano letivo) e não exigem dedicação exclusiva.  
 
O MBA de gestão de negócios é o que se adapta ao maior número de carreiras: 
 
— O curso ensina o aluno a gerenciar qualquer empresa, sendo voltado para quem se prepara 
para postos de chefia. Já o de marketing prepara o profissional para fortalecer a empresa na briga 
pelo cliente. Aborda temas como produto, preços, logística e comunicação empresarial — explica 
Luís Antônio Dib, que é o coordenador dos MBAs em gestão de negócios e em marketing do 
Ibmec.  
 
Doutores nem sempre mestres 
 
— Os profissionais que se preparam para gerenciar áreas financeiras de corporações e instituições 
financeiras têm mais subsídios num MBA de finanças — acrescenta Roberto Zentgraf, que 
coordena este curso no Ibmec.  
 
Para quem quer se aprofundar numa especialidade da gestão empresarial, seguir carreira 
acadêmica ou se tornar consultor, o mestrado é o caminho mais indicado. O professor Samuel de 
Abreu Pessoa, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (EPGE/FGV), lembra que, na 
área de administração, há duas categorias de mestrado, o profissionalizante e o acadêmico.  
 



— O primeiro é parecido com o MBA e pode ser conciliado com o trabalho, mas é formativo. Já o 
outro é um degrau na carreira acadêmica, cuja meta maior é o doutorado. Por isso, exige 
dedicação exclusiva. 
 
No mestrado, cada escola têm um programa de administração com diferentes áreas de 
concentração. No IAG, a escola de negócios da PUC-Rio, são três: finanças, marketing e 
organização, explica o coordenador da pós-graduação, Jorge Ferreira da Silva. 
 
— Em finanças, estuda-se a mudança de mercados financeiros, a presença decrescente do estado 
nos mercados, as pressões causadas pela concorrência internacional. E em marketing, o desafio 
da competição globalizada — diz.  
 
Pode-se dizer que o doutorado está um nível acima do mestrado. Por sua complexidade, requer 
maior dedicação e muito aprofundamento no que está sendo estudado. Geralmente, o doutorado 
é feito após o mestrado, mas há exceções em que se abrevia esta etapa, partindo-se direto da 
graduação para o doutorado. Neste caso, dizem professores, é necessária uma análise bastante 
criteriosa do currículo profissional. 
 
— Na área de administração, o doutorado forma pesquisadores em áreas como finanças, 
marketing, estratégia e logística — acrescenta o professor Luiz Antonio Jóia, da Escola de 
Administração da FGV (Ebape/FGV). 
 
Os programas de doutorado têm duração média de quatro anos e é destinado a docentes, 
pesquisadores e dirigentes de instituições cujas atividades requeiram formação acadêmica de 
excelência. Dos alunos, é exigida dedicação exclusiva, exceto no caso de docentes — alguma 
atividade de ensino poderá ser permitida. 
 
— A meta é preparar indivíduos para carreiras de ensino e pesquisa, proporcionando-lhes sólido 
embasamento científico — diz o vice-diretor de doutorado do Instituto Coppead, da UFRJ, Cesar 
Gonçalves.  

 
 
Leia Mais 
 
Estudo para melhorar o desempenho no mercado    
 
Empresário de tecnologia opta pelo MBA. 
 
Gestão empresarial ou marketing? Com formação em tecnologia da informação (TI) e pós-
graduado na área de comércio eletrônico, o sócio-diretor da Stage 3 Soluções Digitais, Gustavo 
Loureiro, teve que fazer essa escolha quando decidiu abrir a empresa. Mas não teve dúvidas do 
tipo de curso: um MBA, que é direcionado para profissionais que querem melhorar seu 
desempenho. 
 
— Eu tinha trabalhado como webmaster e dava aulas em algumas instituições. Quando abri a 
empresa, fiquei responsável pelos departamentos de atendimento e relacionamento com o cliente, 
de estratégias de posicionamento e de gerenciamento do portfólio de produtos e serviços. Mas 
tive muita dificuldade, pois não tinha nenhuma formação em empreendedorismo ou gestão. Tinha 
apenas o conhecimento técnico do negócio — explica ele.  
 
Depois de participar de alguns cursos do Sebrae, entretanto, o pequeno empresário decidiu se 
matricular no MBA de marketing. 
 



— Minha primeira idéia foi estudar gestão empresarial para ter visão macro de todas as áreas do 
negócio. Acabei optando pelo marketing, pois meu trabalho é montar campanhas, via ações 
digitais, considerando os diferentes perfis de cada cliente. Mas ainda farei o outro curso.  

 
 
Leia Mais 
 
‘No mestrado, o aluno é desafiado o tempo todo’  
 
Executivo busca caminho para a academia. 
 
Crescer na empresa em que trabalha e ingressar na carreira acadêmica. Os dois objetivos 
nortearam Antônio Carlos Ribeiro, gerente-geral da Cervejaria Itaipava, na escolha da pós-
graduação que cursa atualmente: o mestrado profissionalizante em administração do Ibmec. E, na 
hora de escolher a área, a opção foi pela mais generalista, já que, explica Ribeiro, sua meta era 
aplicar os novos conhecimentos em seu dia-a-dia como líder de equipe:  
 
— Já havia cursado um MBA e, nos dois tipos de curso, as disciplinas são expostas ao aluno de 
formas bem diferentes. 
 
Para Ribeiro, há uma defasagem muito grande da graduação para o que o mercado espera do 
profissional. E o MBA funciona como uma extensão — até mesmo como uma certificação — de 
conhecimentos que são adquiridos ao longo da carreira.  
 
— Especialmente no meu caso, pois quando fiz o MBA, há quatro anos, já tinha 12 anos de 
jornada profissional. Mas, no mestrado, não há teorias prontas. Para capacitar o aluno à execução 
de pesquisas numa área de conhecimento, ele é desafiado o tempo todo — diz o gerente-geral da 
Itaipava, explicando que optou pelo mestrado profissionalizante em vez do acadêmico pois, 
apesar de ser um curso que exige dedicação do aluno, pode ser conciliado com o trabalho. 

 
 
Leia Mais 
 
Bancos abrem crédito para a Pós-Graduação  
 
Linhas das instituições são diferentes. Na CEF e no Real, o empréstimo é extensivo a não-
correntistas. 
 
A forte expansão das operações de crédito no país — o volume de financiamentos bancários 
passou de 23,8% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2003, para 32,1% em abril deste ano — 
representa uma boa notícia também para quem planeja fazer uma pós-graduação. Quatro grandes 
bancos já oferecem linhas exclusivas para financiar mestrados e MBAs, entre outros cursos pós-
universidade. 
 
Caixa Econômica lançou sua linha no mês passado 
 
Com prazos que vão de 12 a até 36 meses, e valores financiados que chegam a R$40 mil, esses 
financiamentos contemplam principalmente os programas reconhecidos pelo Ministério da 
Educação (MEC). 
 
Pioneiro nessa modalidade de crédito no Brasil, o Real financia cursos de pós-graduação há três 
anos. Linda Murasawa, superintendente de Produtos Sócio-ambientais do banco, conta que uma 
pesquisa feita pelo Real, na época do lançamento da linha, constatou que o que mais 
desestimulava profissionais de diferentes áreas a buscarem qualificação depois da graduação 
eram os custos dos cursos: 



— As faculdades e universidades até oferecem prazos para parcelar os custos, mas em poucos 
meses — diz Linda. 
 
O Real, então, propôs-se a financiar esses cursos em até 36 meses. A estratégia do banco 
consiste ainda em fazer convênios com faculdades e universidades. Em princípio, o Real 
selecionou as escolas entre as 120 mais bem avaliadas no Provão do MEC. Mas atualmente 
também tem convênios com estabelecimentos de ensino importantes na formação profissional nas 
regiões em que atuam. 
 
Segundo Linda, o banco tem hoje em torno de 90 universidades conveniadas, cujos cursos podem 
ser consultados em seu site (www.bancoreal.com.br).  
 
A superintendente do Real destaca ainda que, com a linha de crédito aos alunos, as escolas 
recebem à vista o dinheiro de todo o curso. Por isso, ressalta, todo aluno que toma financiamento 
geralmente obtém descontos de 10% a 15%: 
 
— O crédito é um mecanismo que ainda estimula a universidade a criar novos cursos, a abrir 
novas turmas. 
 
No mês passado, foi a vez de a Caixa Econômica Federal (CEF) lançar sua linha exclusiva para 
financiamento da pós-graduação. No início deste mês, o Santander. A diferença é que na Caixa o 
financiamento não se restringe aos correntistas. Ao contrário do Santander e do Bradesco, maior 
banco privado do país, que abriu sua linha para cursos de pós-graduação no mês de agosto do 
ano passado. 
 
Crédito nas agências ou diretamente nas escolas 
 
O Bradesco não faz restrições a cursos que não sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação. 
Já a Caixa Econômica e o Real não abrem mão de tal certificação.  
 
Os financiamentos podem ser contratados diretamente nas agências dessas instituições, ou, no 
caso do Real e da Caixa Econômica, diretamente nas instituições de ensino já conveniadas aos 
bancos.  

 
 
Leia Mais 
 
Para profissões que buscam reconhecimento  
Luciana Casemiro 
 
Cursos de especialização desenvolvem capacitação em bioinformática, administração de imóveis e 
docência. 
 
A busca de capacitação e reconhecimento para profissões ainda não regulamentadas está levando 
diferentes entidades a apostarem na criação de cursos de pós-graduação. Via de regra, são 
setores — seja de atividade nova ou antiga — em que atuam pessoas com formação universitária 
variada. São os casos dos docentes de cursos profissionalizantes, dos bioinformatas e dos 
administradores de imóveis. 
 
Juntas, entidades de classe e instituições de ensino 
 
Para o projeto de um MBA, a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (Abadi) firmou 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O curso “Gestão de negócios imobiliários”, que 
começa em agosto, é o primeiro passo para um projeto maior do setor: a auto-regulamentação, a 
exemplo do que existe hoje na área publicitária, que criou o Conar. 



— Há uma presença grande de advogados, administradores, economistas e engenheiros nesse 
segmento. Mas sentíamos que faltava dar a esses profissionais uma visão mais ampla e 
aprofundada do setor, o que vai do empreendedorismo a questões urbanas; da ética às práticas 
do mercado no Brasil e no mundo — frisa Rogério Quintanilha, coordenador do MBA por parte da 
Abadi. 
 
Já o Senac Rio está lançando a pós-graduação “Docência para educação profissional”. A idéia, diz 
Marcia Castelucio, gerente do Centro Politécnico da entidade, é corrigir uma deficiência histórica 
de formação: 
 
— A maior parte desses docentes era selecionada exclusivamente em função da experiência 
profissional na área técnica. Mas há a necessidade de uma formação específica. No curso, a teoria 
e a prática serão desenvolvidas de forma simultânea e integrada: da ação para a reflexão e da 
reflexão para a ação — explica Marcia, destacando que essa é a única especialização do país que 
prepara docentes para dar aulas em cursos profissionalizantes. 
 
Quintanilha também busca dosar, no curso de MBA, a mistura entre especialistas do setor e 
mestres em diferentes áreas do conhecimento: 
 
— O que se busca é uma visão mais holística do setor em que se atua. Não há mais espaço para o 
profissional centrado em seu próprio umbigo. 
 
Tudo a ver com uma profissão que começa a se desenvolver no país: a dos bioinformatas — que 
desenvolvem de seqüências genéticas a substâncias de plantas e moléculas para fabricação de 
novos remédios. A atividade, que mistura conhecimentos de informática e biologia, está atraindo 
profissionais variados como os da área de ciência de computação, médicos, enfermeiros, físicos, 
biólogos e agrônomos. 
 
Curso formatado para suprir deficiências dos dois lados 
 
Foi para formar esse profissional que a Universidade de São Paulo (USP) lançou uma pós-
graduação que reúne vários de seus institutos. 
 
— A especialização surgiu para suprir a deficiência das duas pontas. Não dá para analisar dados 
de uma cadeia de genomas, se não se tiver, de um lado, conhecimento de informática para operar 
o sistema e, do outro, conhecimento de biologia para analisar os dados: o curso tem que ser 
interdisciplinar — frisa a agrônoma Elaine Carrer, coordenadors do projeto de Bioinformática da 
USP.  

 
 
Leia Mais 
 
Tudo por uma aula inesquecível    
Luciana Calaza 
 
Professoras usam especialista em expressão corporal para transmitir lições. 
 
Um mágico tira um pedacinho de madeira de um pequeno saco de papel e pergunta: “Estou 
vendendo baratinho, alguém se interessa?” Diante da negativa, ele devolve o objeto para o 
mesmo saco, e tira de novo. Mas, desta vez, o toco se transformou numa tora de um metro: “E 
agora, alguém quer comprar?”. Não se trata de um circo ou festa infantil, mas de uma aula. De 
pós-graduação.  
 
 



A participação do mágico é um convite das professoras Betty Wainstock e Cláudia Franklin, dupla 
que dá aulas nos cursos de “Marketing” e de “Comunicação com o mercado” da ESPM. Elas 
integram um grupo de mestres que fazem das tripas coração para garantir o aprendizado de seus 
alunos. 
 
Betty, que há 17 anos trabalha com publicidade e é diretora de pesquisa da Contemporânea, 
explica que o mágico recebe um briefing para que prepare truques que transmitam lições:  
 
— Queremos mostrar que a propaganda precisa surpreender o consumidor para ser lembrada pelo 
público. E que há uma enorme diferença entre a realidade e a percepção que as pessoas têm da 
realidade. Uma empresa pode agir corretamente, mas nada adianta se ela não comunica isso com 
eficiência. 
 
Na disciplina “Pesquisa de mercado”, a dupla ressalta a importância de conhecer o público-alvo de 
um produto para se ter uma comunicação eficiente. Para provar isso, Betty e Cláudia levam um 
índio para a aula.  
 
— Perguntamos aos estudantes o que sabem sobre os indígenas, pois terão de desenvolver um 
produto para esse povo. Depois, chamamos o índio e pedimos que ele fale sobre seus costumes. E 
os estudantes percebem que, em muitas questões, tinham uma visão completamente 
estereotipada — destaca Betty. 
 
— Não queremos trabalhar só técnica e conteúdo, mas também o desenvolvimento humano — 
acrescenta a publicitária Cláudia Franklin que, há 20 anos no mercado, atualmente é consultora. 
 
Em outra aula inusitada, as professoras promovem uma dinâmica de grupo com um especialista 
em expressão corporal. A turma é dividida em duplas, que seguem seus movimentos 
coreografados. Depois, é feita uma nova divisão, em grupos de três, e assim sucessivamente, até 
que seja formado um só grupo, todos fazendo os mesmos passos. 
 
— Falamos sobre isso nas aulas de comunicação interna e endomarketing. Um bom comunicador 
interno deve saber conduzir as pessoas numa mesma direção. Os alunos dizem que esses são 
conhecimentos que vão ficar para sempre — observa Betty.  

 
 
Leia Mais 
 
Fiscalização de MBAs incluirá auto-avaliação   
Henrique Gomes Batista  
 
Informações das escolas ajudarão na análise dos programas, cuja base será a lista do MEC que 
está para sair. 
 
O Ministério da Educação (MEC) ainda não tem data certa para divulgar a lista de MBAs e cursos 
de especialização que atendem às exigências de qualidade do Conselho Nacional de Educação 
(CNE). A meta é que a relação saia em julho. A divulgação, se for feita, ocorrerá com quase um 
ano de atraso — a primeira data prevista foi agosto de 2005. 
 
O MEC informou que esse atraso se deu por problemas operacionais e pela necessidade de 
processar dados das 2.100 entidades que se apresentaram para ser testadas: a avaliação é 
voluntária. 
 
Paralelamente a esse trabalho, o Ministério da Educação prepara uma nova forma de fiscalização 
dos cursos de pós-graduação lato sensu: as entidades têm até o dia 31 de agosto para apresentar 
uma auto-avaliação dos cursos. Tanto a auto-avaliação como a lista de cadastro das entidades 



que atendem às exigências se complementam no programa de avaliação, explica Orlando Pilati, 
coordenador-geral de Acreditação de Cursos em Instituições de Ensino Superior do MEC: 
 
— O cadastro está sob responsabilidade do Inep e compõe o Sistema Integrado de Informações 
sobre a Educação Superior. A idéia é que as informações sobre os cursos das instituições 
credenciadas, e que obedecem às regras básicas, fiquem disponíveis no Portal SiedSup 
(www.educacaosuperior.inep.gov.br). 
 
Aluno pode encaminhar reclamações ao MEC 
 
Pilati destaca que a comissão do MEC que analisa o assunto também encaminhou sugestões para 
aperfeiçoar e dar maior transparência aos critérios de oferta das especializações. 
 
De qualquer forma, segundo Luca Borroni-Biancastelli, secretário-executivo da Associação 
Nacional de MBA (Anamba), os estudantes estão se antecipando à avaliação do MEC: já 
começaram a selecionar as boas escolas de MBA e pós-graduação. É o que ele deduz do fato de 
este ano estar sendo bastante positivo para as entidades mais tradicionais: 
 
— O ano de 2006 está sendo bom para as escolas de primeira linha. Nelas, a demanda está 
crescendo, acompanhando a pujança da economia. E, ao mesmo tempo, as empresas ruins estão 
saindo do mercado ou vendo seu espaço diminuir. 
 
Segundo o secretário-executivo da Anamba, que é professor do MBA do Ibmec de São Paulo, esta 
seleção ocorre de forma natural. Biancastelli acredita que cada vez mais o profissional que 
procura uma pós sabe que não adianta ter apenas um título; percebeu que o curso deve ser 
reconhecido pelo mercado e ter bons professores: 
 
— Há uma expertise natural dos estudantes: existem escolas de qualidade em que o crescimento 
este ano varia de 30% a 40%. Ou seja, está ocorrendo concentração de mercado — avalia 
Biancastelli, sem informar quanto cresceu o mercado de pós-graduação em geral. 
 
Essa avaliação feita pelos alunos, entretanto, não é suficiente, admite o secretário-executivo. 
Segundo ele, o ideal é que exista um controle governamental mais efetivo. Biancastelli lembra 
que, em caso de reclamações, o estudante deve inicialmente se dirigir à instituição que oferece a 
especialização. 
 
Havendo flagrante desrespeito ao compromisso com a qualidade e as normas principais, o 
estudante deve encaminhar reclamação documentada à Secretaria de Educação Superior do 
Ministério da Educação (instituições privadas e federais) ou às instâncias estaduais (instituições 
estaduais e municipais).  

 
 
Leia Mais 
 
As 7 inteligências e seu efeito sobre a carreira 
Daniela Leiras 
 
Professor da UFRJ desenvolve teste que ajuda profissionais a descobrirem suas habilidades e 
deficiências . 
 
Quanto de inteligência você acha que tem? Seus estudos estão corretamente direcionados? Pois 
saiba que não é só o QI que determina as competências na vida acadêmica e profissional. Você 
pode se surpreender se fizer uma análise mais detalhada da qualidade de sua inteligência. O 
professor e médico Maurício Peixoto, líder do Grupo de Aprendizagem e Cognição da UFRJ, 
desenvolveu um teste que ajuda cada um a descobrir habilidades e deficiências mais marcantes.  



A pesquisa divide os perfis das pessoas em sete grupos: os de inteligência lingüística, lógico-
matemática, visual-espacial, musical, corpóreo-cinestésica, interpessoal e intrapessoal (o teste 
está na página ao lado). 
 
— Ninguém é burro. Todos nós temos um pouco de cada inteligência, mas o resultado geralmente 
aponta para um ou dois tipos mais presentes — afirma o professor, frisando que o teste apenas 
indica uma tendência. — Só um profissional especializado é capaz de dar o diagnóstico mais 
correto. 
 
Pontuação auxilia na busca do cargo ideal 
 
A partir da pontuação no teste, entretanto, é possível se ter uma noção do tipo de inteligência. 
Bom para quem está em busca de qualificação, seja no nível de graduação ou pós-graduação, ou 
de um cargo alinhado com seu perfil.  
 
— Uma determinada inteligência não define a carreira, mas pode modular a maneira como o 
profissional a exerce. Não necessariamente um lógico-matemático será engenheiro. E advogados 
também precisam trabalhar com a lógica na hora de defender seus clientes. 
 
Da mesma forma, continua Peixoto, um atleta pode não ter a inteligência corpóreo-cinestésica 
bem acurada e um jornalista pode ser mais visual-espacial do que lingüista: 
 
— Eles não deixam de ser menos competentes por isso — explica o professor, que faz consultoria 
personalizada para estudantes e profissionais na Oficina da Mente. 

 
 
Leia Mais 
 
Valendo-se dos sons  
 
Física aprende melhor através de músicas e imagens. 
 
A física Marcela Campista, 24 anos, tem, de acordo com o teste, inteligência dos tipos visual-
espacial e musical. Mal terminou a graduação em física, já está fazendo doutorado em cosmologia 
(estudo da origem e evolução do universo). Um sonho de criança: 
 
— Eu passava madrugadas na janela do meu quarto observando as estrelas. Os enigmas do 
universo me atraem. E sempre tive facilidade em descobrir como as coisas funcionam.  
 
Não é à toa que os pais permitiam que ela desmontasse aparelhos eletrônicos para “ver o que 
tinha dentro”. Nas horas de lazer, Marcela toca flauta e lê, de literatura portuguesa à ficção. Mas 
trabalhar em grupo, para ela, é um desafio a ser vencido. 
 
Que técnicas ela usa para apreender informações? Usa canetinhas coloridas nas anotações e refaz 
todos os cálculos, conta ela: 
 
— Considero importantes o tom da voz do professor e até sua expressão facial.  
 
Ao analisar Marcela, Maurício Peixoto diz que ela provavelmente imagina, durante os estudos, os 
detalhes e sons da cena. E percebe padrões ou a ausência deles. 
 
 
— A flauta pode ser usada como recurso de comunicação, uma forma de quebrar a timidez. Na 
profissão, sua dificuldade se relaciona às justificativas. Sua percepção vai ajudá-la a chegar a 



determinadas conclusões, mas, num artigo científico, não poderá justificar argumentos com a 
intuição. Por isso, deve desenvolver o lado lógico-matemático.  

 
 
Leia Mais 
 
Bom na linguagem corporal e no trabalho em grupo  
 
Fisioterapeuta cercado de gente. 
 
Ele trata pacientes com sessões de pilates, dá aulas de anatomia na graduação e é mestrando em 
engenharia biomédica. Além de ser o bom-humor em pessoa. O fisioterapeuta Rodrigo Leite, 25 
anos, reflete seus dois tipos de inteligência mais desenvolvidas: interpessoal e lógico-matemática.  
 
— Não posso ficar parado muito tempo. E gosto de estar com pessoas.  
 
Rodrigo conta que, talvez por ter cursado o colegial na mesma turma que suas duas irmãs 
gêmeas (um ano mais velhas que ele), se acostumou a repassar a matéria com outras pessoas. 
 
— Gosto de me reunir com colegas para discutir as lições e, como professor, procuro dar aulas 
bem dinâmicas. Lanço perguntas, faço movimentos para explicar um assunto de anatomia e canto 
músicas para eles gravarem a matéria.  
 
O fisioterapeuta conta ainda que seu principal defeito é ser disperso e desorganizado. Para o 
professor Maurício Peixoto, a tendência do Rodrigo de ter bastante contato com as pessoas é boa, 
mas pode traí-lo: 
 
— Ser comunicativo não significa ser um bom lingüista, tipo de inteligência que teve a menor 
pontuação no teste dele. É importante notar que a linguagem oral não é condição essencial para a 
comunicação: a força dos mímicos está no corpo. E, como fisioterapeuta, Rodrigo lida muito com 
o movimento: isto é bom. Talvez ele compense a deficiência lingüística com sua característica 
interpessoal. O desafio é trabalhar mais com textos. O mestrado pode ser ótimo para isso.  

 
 
Leia Mais 
 
Aprendizagem varia de acordo com cada perfil 
 
Antes de escolher um curso, profissional deve checar se prática de ensino combina com seu jeito 
de reter informações. 
 
A velha máxima “quantidade não é qualidade” também vale para analisar os testes do Grupo de 
Aprendizagem e Cognição da UFRJ, que ajuda profissionais e estudantes a descobrirem 
habilidades e deficiências. Ou seja, alta pontuação em três ou mais tipos de inteligência não faz 
de ninguém um gênio. 
 
— Não é tanto o que você tem, mas o que você faz com isso. Quando o aluno sabe como 
aprender, ele acaba tendo maior facilidade no estudo e passa a gostar mais da atividade. E os 
resultados em provas são imediatos — esclarece o professor Maurício Peixoto. 
 
Peixoto ressalta que o profissional que quer fazer uma pós-graduação deve verificar se o tipo de 
prática de ensino do curso escolhido combina com seu tipo de inteligência.  
 



— Assim como andam, dançam e falam de maneiras diferentes, as pessoas aprendem de formas 
distintas. Devemos descobrir o que nos traz maior eficácia no aprendizado e explorar esta 
característica.  
 
Alguns preferem gráficos, outros precisam debater 
 
O professor lembra que os cursos à distância, por exemplo, exigem muita autodisciplina. Por isso, 
são mais indicados para os intrapessoais (geralmente pessoas mais tímidas) e os lingüistas (que 
têm facilidade na escrita). Já os interpessoais (que trabalham bem em grupo) aprendem melhor 
em sala de aula, com debates.  
 
Por precisarem de movimento, os corpóreo-cinestésicos devem evitar aulas longas, que vão da 
manhã à noite. Peixoto destaca ainda que os lógico-matemáticos se dão melhor com professores 
que apresentam gráficos e diagramas e que as aulas com demonstrações práticas são ótimas para 
os visual-espaciais. Para os musicais, a dica é discutir a matéria com colegas. 
 
Segundo Peixoto, o aluno de pós-graduação tende a ser mais exigente, pois quer aulas que o 
ajudem a resolver problemas da prática profissional: 
 
— Nestes casos, para escolher um curso, inicialmente é preciso pensar o que é ou não negociável: 
se uma pessoa tem a inteligência visual-espacial forte, deve desistir de um curso que não ofereça 
aulas com audiovisual ou TV?  
 
Qualquer que seja o perfil da pessoa, lembra o especialista, ela deve investir nos seus potenciais, 
mas tentar ser alguém mais completo, trabalhando seus pontos fracos:  
 
— Conheci um engenheiro lógico-matemático com a inteligência musical baixa. Ele era frustrado 
por não conseguir tocar um instrumento. Sugeri que tentasse a música sintetizada no 
computador. E deu certo. As pessoas devem aprender com seus ídolos, mas respeitar seu estilo 
pessoal. Quando você conhece seu tipo de inteligência, gerencia melhor a carreira e tem maior 
probabilidade de sucesso. 
 

 
Leia mais 
 
O que é ensinado em cada tipo de pós-graduação 
 
MARKETING 
•  MBA: O MBA em Marketing prepara o profissional para fortalecer sua empresa na briga pelo 
cliente. Aborda itens como preços, produto, consumidor e comunicação empresarial. Geralmente, 
os participantes fazem estudos de casos e elaboram um plano de marketing de um produto ou 
serviço de uma empresa real. 
•  MESTRADO: É um curso concebido não só para quem 
pretende uma valorização profissional, mas também para quem necessita de uma preparação 
científica de base para prosseguir os estudos na área de marketing. 
• DOUTORADO: São estudadas todas as perspectivas da análise do consumidor, com apoio 
metodológico em disciplinas de base, como psicologia, sociologia, antropologia e economia. Os 
principais problemas de pesquisa estudados são: comportamento do consumidor, o consumi- 
dor face aos novos meios de comunicação, grupos específicos de consumidores etc. 
GESTÃO DE NEGÓCIOS 
• MBA: Oferece uma abordagem integrada de todas as áreas de negócio, com o objetivo de 
desenvolver a eficiência do profissional na tomada de decisões, ampliando sua capacidade de 
analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas à área de administração. 



• MESTRADO: Oferece conhecimento reflexivo sobre o uso dos modernos instrumentos de gestão 
nos contextos nacional, regional e internacional e sobre as mudanças da economia mundial e seus 
impactos sobre os mercados. 
• DOUTORADO: O curso visa a preparar profissionais para a reflexão científica sobre os temas 
atuais da gestão de negócios estimulando o domínio dessa ciência e de suas ferramentas 
analíticas, com ênfase em pesquisa. 
FINANÇAS 
• MBA: Fornece conhecimentos teóricos e práticos que, conjugados com a experiência profissional, 
permitem que o aluno se especialize na aplicação de técnicas financeiras. O profissional aprende a 
avaliar desde um investimento até a aquisição de outra companhia e, para isso, vai estudar 
estatística, contabilidade, orçamento empresarial e administração de capital de giro, entre outros. 
• MESTRADO: No curso de mestrado, é estudada a aplicação das mais modernas teorias de 
economia e finanças às atuais questões do mercado financeiro, organização empresarial, políticas 
econômicas e áreas afins. 
•  DOUTORADO: O doutorando em finanças vai buscar um aprofundamento no funcionamento dos 
mercados financeiros no Brasil e no exterior à luz dos recentes desenvolvimentos no campo de 
economia financeira. 
 

 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 jun. 2006, Boa Chance, p. 1, 3, 6, 7, 9 a 11. 
 
 


